DA ‐ Dan
nsk

Brugerrvejledning ‐
LMA Su
ureSeal™ P
PreCurved
ADVARSSEL: LMA SSureSeal™ PrreCurved
leveres steril til engangsbrug og skal
bortskafffes efter anvendelse. Den må ikke
genbrugges.
ADVARSSEL: Genbeenyttelse aff LMA
SureSeal™ PreCurved
d, som er berregnet til
nedsætte pro
oduktets
engangssbrug kan n
pålideligghed og funkttionalitet. Genbrug af
engangssprodukter
kan
resultere
i
ekspone
ering for viruss‐, bakterie‐, svampe‐
eller
prionpatogener.
odkendte
Go
ngs‐ og sterriliseringsmeto
oder og
rengørin
vejledninger til ggenbenyttelse ifølge
e
specifikaationer
err
ikke
originale
tilgænge
elige for dissse produkteer. LMA
SureSeal™ PreCurved
d er ikke desiggnet til at
rengjort,
desinficeret
blive
eller
gensteriiliseret.
Generell information::
LMA SureSeal™
S
P
PreCurved er
e
ikke
fremstilllet med naturlig gummillatex og
ftalater.
ureSeal™ PreC
Curved leveres steril
LMA Su
(sterilise
eret
med
til
ethylenoxiid)
engangssbrug og givver nem indsættelse
uden
behov
fo
or
digital‐
eller
øjsvejledning.
introducceringsværktø
1 LMA
Figur 1:
kompon
nenter

Su
ureSeal™

Tabel
T
1: Speciffikation for LM
MA SureSeal™
PreCurved

a LMA SureSeeal™
Tabel 3:: Beskrivelse af
PreCurvved dele

Størrelse
S
3
4
5
Luftvejskonneektor 15 mm
m han (ISO
5356‐1)
In
nflationsventtil
Luerke
egle (ISO 594
4‐
1)
In
ndvendig
19 ml 19 ml 27 ml
m
volumen
v
af
ventilatorforl
v
løb
Trykfald
T
< 1,6 < 1,6 < 1,6
cm
cm
cm
H2O H2O H2O
d
ved ved ved
60
60
60
l/min l/min l/min

LMA SuureSeal™ Pre
eCurved
a ‐ Pati ent slut
b ‐ Lukkkemekanism
me
b ‐ Venntilationsåbning
d ‐ Venntilationsforlø
øb
e ‐ Eksttern slutkonn
nektor

Min.
M interdenntalt
hul
h
In
ndvendigt foorløb

29
mm
22,0
cm

30
mm
22,0
cm

34
mm
m
24,0
0
cm

Korrekt
K
placerring af LMA Su
ureSeal™
PreCurved
P
i foorhold til anattomiske
la
andemærker

Den kaan bruges til at etab
blere en
øjeblikkkelig,
klar
luftvej
under
kardioppulmonal ge
enoplivning (CPR ‐
cardiop ulmonary ressuscitation) aff en dybt
den glossophaaryngeal‐
bevidstlløs patient ud
eller larryngealreflekss, der kræver kunstigt
åndedræ
æt. I disse tilfælde bør LMA
SureSeaal™ PreCurved kun anven
ndes, når
endotraakeal intubatio
on ikke er mulig.

PrreCurved

Tabel
T
2: Beskriivelse af anato
omiske
la
andemærker

ureSeal™ PreC
Curved komp
ponenter
LMA Su
(figur 1):
a) Konnektor
b) Intubationskkateter
c) Bagplade
d) Manchet
e) Inflationslinje
f) Pilotballon
g) Reguleringsvventil

endelse:
Indikatiioner for anve
LMA SuureSeal™ PreCurved er nø
ødvendig
for at opnå og fastholde konttrol med
er
rutineemæssige
luftveje ne
unde
hos
fastende
anæstessiprocedurer
patienteer med enten
n spontan elleer positiv
trykventtilation (PPV
V ‐ Positive Pressure
Ventilattion).
Den sikrrer også hurtiig luftvej i ken
ndte eller
uventedde vanskelige luftvejssituationer.
Ved bbrug til pattienter med
d svære
(
"kan hverken
luftvejspproblemer (dvs.
intuberee eller ventile
ere"), skal risiikoen for
refluks og aspiration
n afvejes i fo
orhold til
el ved at etab
blere frie
den pottentielle forde
luftveje .
Den er bbedst egnet til anvendelse i særlige
kirurgiskke procedure
er, hvor end
dotrakeal
intubatiion ikke er nødvendig.

Anatomiske
A
llandemærke
er
1 ‐ Spiserør
7 ‐ Tungeben
2 ‐ Luftrør
8 ‐ Tunge
3 ‐ Ringbrusk
9 ‐ Kindhule
4 ‐ Skjoldbrussk
10 ‐ Næsesvælg
5 ‐ Strubeåbnning
11 ‐ Fortænder
6 ‐ Strubelåg
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Kontrai ndikationer:
På grunnd af den potentielle risiko for
refluks og aspiration
n må LMA Su
ureSeal™
endes som erstatning
PreCurvved ikke anve
for en endotrakeal slange hos følgende
særlige patienter eller patientter med
svære l uftvejsproblemer i et ikke‐alvorligt
forløb:
e har fastet, herunder
h
1. Patieenter, der ikke
patienteer, hvor faste ikke kan bekrræftes.
2. Patieenter, som err sygeligt adip
pøse, har
passereet 14. gravidittetsuge eller ved
v nød‐
og genooplivningssituationer, samtt ved alle
forhold
et
af
forårsage
forsinket
maveuddtømning eller brug af opiater
forud foor fasten.
3.
PPatienter
med
m
utilsttrækkelig
mundåbbning til at tillade indføringg.

LMA SureSeal™ PreCurved er også
kontraindiceret for:
1. Patienter med kronisk nedsat
lungefunktion eller højt insufflationstryk,
der forventes at overstige 20 cm H2O, fordi
enheden udgør en lavtrykstætning (cirka
20 cm H2O) omkring strubehovedet.
2. Voksne patienter, som ikke er i stand til
at forstå anvisninger, eller ikke kan give
fyldestgørende svar på spørgsmål om
deres sygdomshistorie, da sådanne
patienter kan være kontraindicerede for
LMA SureSeal™ PreCurved.
3. LMA SureSeal™ PreCurved bør ikke
anvendes
til
genoplivning
eller
nødsituationer hos patienter, som ikke er
dybt bevidstløse, og som kan gøre
modstand mod enhedens indføring.
Bivirkninger
Der er rapporteret bivirkninger i
forbindelse med anvendelse af
laryngealmasker og endotrakeale slanger
til luftvejspassage. Standardlærebøger og
offentliggjort litteratur bør konsulteres for
at finde specifikke oplysninger.
Forberedelser inden brug:
Vælg den korrekte størrelse LMA
SureSeal™ PreCurved
Patientens vægt/størrelse
Størrelse 3: 30 kg – 50 kg voksen
Størrelse 4: 50 kg – 70 kg voksen
Størrelse 5: 70 kg – 100 kg voksen
Hav altid en tydeligt markeret sprøjte klar
til fylde og tømme manchetten.
Kontrolforanstaltninger inden brug
Det er meget vigtigt, at der udføres
kontrol af LMA SureSeal™ PreCurved før
anvendelse for at fastslå, om brugen er
sikker.
Advarsel: Hvis der opstår fejl i en af
testene, bør anordningen ikke bruges.
Testene skal udføres således:
1. Undersøg kateteret indvendigt for at
sikre, at det ikke er tilstoppet eller har løse
partikler. Undersøg kateteret i dets fulde
længde. Hvis anordningen har ridser eller
buler, bortskaffes den.
2. Mens du holder i hver ende, bøjes
luftvejsslangen for at øge bøjningen op til
men ikke over 180o. Hvis slangen knækker
under denne procedure, skal enheden
bortskaffes.
3. Tøm manchetten fuldstændigt. Fyld
igen anordningen op med en luftvolumen,
der er 50 % højere end den maksimale
volumen for hver størrelse.
Størrelse 3
30 ml
Størrelse 4
45 ml
Størrelse 5
60 ml

Kontrollér, om manchetten har lækager,
udposninger og ujævnheder. Hvis der er
tegn på et af disse problemer, bortskaffes
enheden. En maske med udposninger kan
sætte sig fast under brug. Tøm masken
igen.
Mens enheden har 50 % for meget luft,
undersøges pilotballonen. Ballonen skal
være ellipse‐ og ikke kugleformet.
4. Undersøg luftvejskonnektoren. Den
skal være sikkert fastgjort i luftvejsslangen,
og det må ikke være muligt at fjerne den
med en rimelig kraft. Brug ikke for mange
kræfter og drej ikke konnektoren, da det
kan
beskadige
forseglingen.
Hvis
konnektoren er løs, bortskaffes enheden
for at undgå risiko for utilsigtet frakobling
under brug.
5. Misfarvning. Misfarvning påvirker
synligheden af væske i luftvejsslangen.
6. Træk forsigtigt i inflationslinjen for at
sikre, at den er forsvarligt fastgjort til både
manchet og ballon.
7. Undersøg åbningen i masken. Undersøg
forsigtigt de to fleksible stænger, der går
igennem maskeåbningen for at sikre, at de
ikke er brækket eller på anden måde
beskadiget. Hvis åbningsstængerne ikke er
intakte, kan strubelåget blokere luftvejen.
Må ikke bruges, hvis åbningsstangen er
beskadiget.
Forberedelser forud for indføring:
Foretag fuldstændig deflation ved hjælp
af LMA™ Cuff Deflator for at skabe den
stive tynde forkant, der er nødvendig for
at fastkile spidsen bag ringbrusken.
Manchetten skal foldes tilbage fra
åbningsstængerne. Smør bagsiden af
manchetten grundigt lige før indførelse.
Smør ikke forsiden, da dette kan blokere
for åbningsstangen eller forårsage
aspiration af smøremidlet.
Advarsel: Det anbefales at bruge et
vandopløseligt smøremiddel, f.eks. K‐Y
Jelly®.
Brug
ikke
silikonebaserede
smøremidler, da de nedbryder LMA
SureSeal™ PreCurved komponenterne. Det
anbefales heller ikke at bruge smøremidler,
der indeholder Lidocain, til anordningen.
Lidocain kan forsinke genetableringen af
patientens
forventede
beskyttelsesreflekser efter fjernelse af
enheden og kan måske forårsage en
allergisk reaktion eller påvirke de
omgivende
strukturer,
herunder
stemmebåndene.
Advarsel: Sørg for, at alle udtagelige
tandproteser fjernes inden indføring af
anordningen.
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Indføring:
Bemærk: Der skal bruges handsker.
1. Anæstesien skal være dyb nok til at
tillade indføring.
Forsøg ikke at indføre straks efter
barbituratinduktion, medmindre der er
givet afslappende lægemiddel.
2. Hold LMA SureSeal™ PreCurved på
plads. (Fig. 1)
Placer hoved og hals som til normal
trakeal intubation.
Placér hovedet i neutral eller let
"snusende" position (snusende = strakt
hoved + bøjning af halsen) ved at skubbe
hovedet frem bagfra med en hånd, mens
masken sættes i munden med den anden
hånd. (Fig. 2)
3. Tryk den distale spids mod indersiden af
tænderne eller gummerne i overmunden.
(Fig. 3)
4. Skyd indad med en let diagonal tilgang
(diriger spidsen væk fra midterlinjen). (Fig.
4)
5. Fortsæt med at skyde indad, mens
hånden roterer med en cirkelbevægelse,
så anordningen følger bøjningen bag
tungen. (Fig. 5)
6. Der skal føles modstand, når den distale
ende af anordningen møder slutpositionen
i det nedre svælg. Anordningen er nu fuldt
indført. (Fig. 6)
7. Kontroller, at den sorte, stiplede linje på
slangen vender op mod overlæben.
Fyld straks manchetten op uden at holde
på slangen. (Fig. 7)
Gør
dette,
FØR
tilslutning
til
gasforsyningen. Det vil give anordningen
mulighed for at placere sig selv korrekt.
Pust manchetten op med tilstrækkelig luft
til at opnå en lavtrykstætning. Under
opfyldning af manchetten må slangen ikke
holdes, da dette forhindrer anordningen i
at sætte sig i den korrekte placering.
Advarsel:
FORETAG
ALDRIG
OVEROPFYLDNING AF MANCHETTEN.
Maksimale inflationsvolumener (ml)
Størrelse 3
20 ml
Størrelse 4
30 ml
Størrelse 5
40 ml
8. Tilslut til gasforsyningen, mens slangen
holdes, for at forhindre forskubning.
Foretag forsigtig inflation af lungerne for
at bekræfte den korrekte placering.
Indsæt en rulle gaze som bideblok (sørg
for, at den er tilstrækkelig tyk), og tape
anordningen på plads, idet det sikres, at
den proksimale ende af luftvejsslangen
peger kaudalt. (Fig. 8) Når slangen er
korrekt placeret, skal den være trykket
tilbage i ganen og den bageste svælgvæg.
Når anordningen anvendes, er det vigtigt
at huske at indsætte bideblokken ved
slutningen af proceduren.

H LMA
Figur 1: Hold
SureSeal™
™ PreCurved på
plads

Figur 3: Trryk spidsen af
masken mod
m den hårde
gane

Figur 5: Sving anordningen
indad med
m en cirkulær
bevægelse, mens der
trykkes mod konturerne af
de og den bløde
den hård
gane

Figur 7: Fyld manchetten
op uden at
a holde på
slangen

Figur 2: Placér hoved og hals
som til normal traakeal
intubation.

Figur 4: Tryk manchetten
længere ind i munden og
fasthold trykkket mod
ganen.

Figur 6: Førr anordningen
frem og ind
d i det nedre
svælg, indtiil der føles
modstand.

æt en rulle
Figur 8: Indsæ
gaze som bideblok, og tape
anordningen på plads, idet
det sikres, at den
proksimale ende af
luftvejsslangeen peger
kaudalt.

n
Bevarelsse af luftvejen
1. Derr kan ske obstruktion, hvis
anordningen løsner sig eller err forkert
S
kkan blive skub
bbet ned
indsat. Strubelåget
ved en dårlig indføringsteknik. Ko
ontroller
uskultation aff halsen, og korriger
med au
ved at genindføre
g
elller hæve strubelåget
ved hjælp af et larynggoskop.
ert placering aaf maskespidss i glottis
2. Forke
kan im
mitere laryn
ngospasme og/eller
bronkosspasme.
3. Undggå at bevæge anordningen
n rundt i
svælget,, når patienten er un
nder let
anæstessi.
4. Hold
d bideblokkeen på pladss, indtil
anordningen er fjerneet.
i
manchettten, før reflekkserne er
5. Tøm ikke
vendt fu
uldt tilbage.
6. Luft kan
k tages ud af manchetteen under
anæstessi for at bevaare et konstant intra‐
manchet‐tryk (aldrig o
over 60 cm H2O).
Fjernelsse

1. LMA SureeSeal™ PreCu
urved og de
en
anbefalede biddeblok bør fo
orblive på plad
ds,
in
ndtil patienteen kommer til bevidsthed.
Der
D bør tilførres ilt ved hjælp af et "T
T"‐
sttykkesystem,
og der bør være
sttandardovervvågning. Før der gøres forsø
øg
på
p at fjerne elller tømme enheden, er det
vigtigt
at
lade
patienten
være
uforstyrret, indtil de
fu
uldstændig
d
beskyttende
b
reflekser er vendt he
elt
tiilbage. Fjernn ikke ano
ordningen, før
patienten
p
kkan åbne munden på
p
kommando.
2. Hold øje m
med begynde
ende synknin
ng,
hvilket indikerrer, at reflekse
erne er næste
en
tiilbage. Det err normalt ikke
e nødvendigt at
udføre sugninng, da en ko
orrekt anvendt
LMA SureSeaal™ PreCurvved beskytter
er.
sttrubehovedett mod orale sekretione
Patienterne ssynker sekretionerne efter
fjjernelse. Der bør imidlerrtid altid være
sugeudstyr til rådighed.
3. Tøm manc hetten fuldsttændig lige før
fjjernelse, selv om en delviis tømning ka
an
anbefales for at medvirke til fjernelse af
ekretioner.
se
Advarsel:
A
1. LMA SureSSeal™ PreCurved forhindrer
ik
kke refluks eeller aspiratiion. Brugen til
patienter
p
undeer anæstesi bør begrænses
tiil fastende ppatienter. Nogle betingelser
prædisponerer
p
r for refluks under
u
anæstesi.
Brug
B
ikke an ordningen uden at træfffe
passende
p
forhholdsregler fo
or at sikre, at
maven
m
er tom .
2. Strubespaasmer kan opstå, hvvis
patienten
p
blivver for let bedøvet
b
under
kirurgisk stimuulering, eller hvis bronkia
ale
ekretioner irriterer sttemmebånden
ne
se
under opvågnning fra anæstesi. Hvis der
opstår
o
strubesspasmer, må LMA
L
SureSeall™
PreCurved
P
ikkke fjernes, me
en årsagen sk
kal
behandles.
b
Fjeern først ano
ordningen, når
lu
uftvejenes beeskyttende reflekser er fuldt
vendt tilbage.
3. Der må ikkke trækkes i eller bruges
unødvendig kraft til at håndtere
in
nflationslinjenn, og anordningen må ikke
fjjernes
frra
patienten
ed
me
in
nflationsslanggen, da den kaan løsne sig fra
f
manchettappe
m
en.
4.
4 Når anorrdningen anvendes under
specielle miljøømæssige be
etingelser som
f..eks. beriget oxygen, skal det sikres, at
alle
forbe
eredelser
og
o
nødvenndige
orholdsregler er blevet truffet, specie
elt
fo
med
m hensyn ti l brandfare og ‐forebyggelse.
5. Brug kun enn sprøjte med
d standard luer
konisk spids till fyldning og tømning.
6.
6 LMA SureSeeal™ PreCurve
ed må hverke
en
nedsænkes i eeller lægges i blød i væsk
ke
in
nden brug.
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7. Brug kun de anbe
efalede manøvrer, der
er beskrrevet i brugerrvejledningen..
skal det
8. Når dder påføres smøremiddel,
s
undgås at blokere luftvejsåbninggen med
middel.
smørem
9. Hvis der fortsat er luftvejspro
oblemer,
e utilstrækkeelig, skal
eller veentilationen er
LMA SuureSeal™ PreC
Curved fjerness, og der
etablerees luftvej på anden
a
måde.
10. Om
mhyggelig håndtering er vigtig.
Undgå altid kontakkt med skarrpe eller
spidse ggenstande. Indfør ikke anordningen,
medminndre manchettten er helt tø
ømt som
beskrevvet indføringsiinstruktionen.
11. Deer bør bærres handsker under
forbereddelse og indfføring for at minimere
m
kontam
minering af lufttvejen.
f
en
12. Bruugte anordninger skal følge
håndterrings‐ og elimineringspro
oces for
biologissk
farlige
produktter
i
okale og
overenssstemmelse med alle lo
nationa le bestemmelser.
Advarseel:
1. Anorrdningen skall opbevares et
e mørkt
og køliggt sted. Den må ikke udsæ
ættes for
direkte sollys eller ekkstreme temperaturer.
s altid undggås.
2. Overddreven kraft skal
3. Må ikke bruges, hvis anordningen er
eller
ureSeal™
beskadiiget,
LMA
Su
en er beskadiget eller
PreCurvved emballage
har værret åbnet.
4. LMA
A SureSeal™ PreCurved må ikke
gensterriliseres
ogg/eller
geenbruges.
Anordniingen leveress steril og skaal bruges
direkte fra emballage
en, og er ikke designet
til genbbrug, rengøriing eller eksponering
for deesinficerende eller sterilliserende
midler.
5. LMA SureSeal™ PreCurved kan antænde
ved ttilstedeværelsse af lasser‐ og
elektrokkauterisationssudstyr.
nation med MRI.
M
Anvenddelse i kombin

Der er udført testts for at beestemme
ellem LMA Su
ureSeal™
kompattibiliteten me
I
LMA Su
ureSeal™
PreCurvved og MRI. Inden
PreCurvved bruges i MRI‐miljø
øet, skal
brugereen omhyggeliigt sammenliigne det
beskrevvne udstyr og testbetin
ngelserne
med dee betingelser, som det plaanlægges
at anvvende i det kliniske miiljø. Der
nstående dettaljerede
henvisees til neden
ng af anordniingerne i
resultatter for testnin
MRI‐milljøet.
Curved blev fundet
f
at
LMA SuureSeal™ PreC
være M
MR‐sikker. Ikkke‐klinisk testtning har
påvist, at LMA Sure
eSeal™ PreCu
urved er

MR‐sikker. En paatient med denne
anordning kan
orsvarligt
scannes fo
umiddellbart efter, at den er placceret på
følgende
e betingelser:
m
Statisk magnetfelt
‐ Statisk magnetfelt p
på 3 Tesla ellerr mindre
malt rumligt m
magnetgradientfelt på
‐ Maksim
18.000 Gauss/cm
G
elleer derunder
‐ Maksim
malt MR‐system rapporterret, hele
kroppen
n havde en ggennemsnitlig specifik
absorptiionsrate (SAR
R) på 4‐W/kgg for 15
minutters scanning (d
dvs. per pulsseekvens)
e niveau konttrolleret drifttstilstand
‐ Første
for MR‐ssystemet
ateret opvarm
mning
MR‐rela
I den ikke‐kliniske testning skete der
e temperatu
urstigninger i LMA
følgende
SureSea
al™ PreCurveed med mettalfjeder
under MR‐scanning,
M
hvor der bleev udført
15 minutters sccanning (dvvs. pr.
128 MHz,
pulssekvvens) i 3 Tessla (3 Tesla/1
Excite, HDx, Softwaare 14X.M5, General
W MR‐
Electric Healthcare, Milwaukee, WI)
et:
systeme
MR‐systtemet rapportterede,
hele kro
oppen havde ggennemsnitligg SAR på
2,9‐W/kkg
Værdierr målt med kalometri,
hele kro
oppen havde ggennemsnitligg SAR på
2,7‐W/kkg
1,7°C
Største temperaturæ
t
ndring
Temperaatur skaleret til hele kroppen
havde gennemsnitlig SAR på 4‐W/kkg 2,3 °C

Symbolforklarring:
Prroducent
Deer henvises til
brrugsanvisninge
en på
deette websted:
ww
ww.LMACO.com
Luuftinflationsvo
olumen
Paatientens væggt
Læ
æs vejledninge
en inden
brrug
Ikkke fremstillet af
naaturlig gummilatex
belig
Foorsigtig ‐ skrøb

Pulssekvens

Størrelse af
a
signaltab

T1‐SE

GRE

Oppbevares tørt

Curved er ud
dviklet til
LMA SuureSeal™ PreC
engangssbrug og har garantti mod
fabrikattionsfejl på levveringstidspun
nktet.

Deenne side op
Prroduktkode
Paarti

4,580‐
mm2

2,1977‐mm2

Parallel

Perpeendikulær Parallel Perpendikulær

un, hvis prod
duktet er
Garantieen gælder ku
købt hhos en auttoriseret forrhandler.
TELEFLEEX MEDICAL FRASIGER SIG
S
ALLE
ANDRE GARANTIER, DET VÆRE SIIG SÅVEL
SOM
STILTIENDE
UDTRYKKKELIGE
GARANTTIER,
GARANTIER
G
FOR
SALGBA
ARHED ELLE
ER EGNETHED TIL
BESTEM
MTE FORMÅL.

Må ikke genanvvendes
M
Må ikke gensteriliseres
M
Deette produkt er
e ikke
freemstillet med
d ftalater

Teleflexx Medical
IDA Bussiness and Tecchnology Parkk
e, Co Westmeath,
Dublin RRoad, Athlone
Irland

d
St eriliseret med
etthylenoxid
Siddste anvendelsesdato
M
Må ikke anvend
des, hvis
mballagen er
em
beeskadiget

GRE

2,203‐
mm2

s
gives i dette
De opplysninger, som
dokumeent,
er
på
korrektee
trykketiidspunktet.
Fab
brikanten
dre eller
forbehoolder sig ret til at forbed
ændre produkterne
e uden foru
udgående
varsel.
Fabriksggaranti:

MR‐sikker
M
T1‐SE

MA Better by Design, LMA SureSeal
LMA, LM
PreCurvved og Telefle
ex er varemærrker eller
registreerede
varemærker
tilhørende
ated eller dennes
Teleflexx Incorpora
partnere
re.

Tååler ikke sollyss

CEE‐mærke
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